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      REPUBLIKA HRVATSKA  

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA  

    OPĆINA BRODSKI STUPNIK 

             Općinsko vijeće 

 

KLASA:021-05/19-02/01 

URBROJ:2178/03-02-19-2 

Brodski Stupnik,  29. siječanj 2019. godine 

 

 ZAPISNIK 

 

            o radu 13. sjednice Općinskog vijeća općine Brodski Stupnik održane 29. siječnja 2019.g. 

godine s početkom u 18,00 sati u vijećnici općine Brodski Stupnik, ulica Stjepana Radića 117. 

 

Nazočni:                                                                Odsutni:                        

1. ZLATKO PRSKALO, predsjednik                         1. JASNA BOŠKOVIĆ  

2. MARKO ČORAK, zamjenik predsjednika             2. GORAN BLATANČIĆ  

3. MARTIN HORVATOVIĆ,                                     3. ALEN KLJUČEVIĆ 

4. ANTONIJA LONČARIĆ,  

5. DRAŽEN KLISURIĆ,                                  

6. TOMISLAVA PRSKALO                                

7. ALEN KLJUČEVIĆ 

8. MAJA MEDVED 

9. TOMISLAV  LOVINČIĆ 

10. JOSIPA GAVRAN EĆIMOVIĆ  

 

 

Ostali nazočni:  

1.  Goran Jelinić, općinski načelnik, 

2.  Blaženka Budimir i Ivan Nožina  - predstavnici „IN KONZALTING d.o.o. 

4.   Dragica Lončar – pročelnica JUO,  

5.   Reza Marceković – službenica u Jedinstvenom upravnom odjelu,  

6.   Nikola Čuljak – direktor Komunalnog poduzeća „Locorum“ d.o.o. Brodski Stupnik.  

 

Zapisničar: Reza Marceković, djelatnica Upravnog odjela Općine Brodski Stupnik  

 

Predsjedavajući otvara sjednicu, pozdravlja nazočne i utvrđuje da je sjednici nazočno 10 

članova Općinskog vijeća što je dovoljno za pravovaljano odlučivanje.  

 Općinski načelnik Goran Jelinić predlaže dopunu dnevnog reda kao i zamjenu redoslijeda 

2. i 3. točke dnevnog reda: 

Za dopunu dnevnog reda se predlažu slijedeće točke pod rednom brojem 13, 14, i 15, a 

točka „Pitanja i prijedlozi vijećnika“ se pomiče za kraj tj. broj 16. : 

13. Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora T.D. LOCORUM d.o.o. Brodski     

      Stupnik  

14. Odluka o imenovanju Radne skupine za izradu Strategije razvoja turizma na     

      području Općine Brodski Stupnik  

15. Odluka o izdavanju službenog glasila Općine Brodski Stupnik 

 

Predsjedavajući Općinskog vijeća daje na usvajanje dnevni red sa predloženom izmjenom i 

dopunom kako slijedi: 
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D N E V N I   R E D: 

1. Usvajanje zapisnika sa 12. sjednice Općinskog  vijeća Općine Brodski Stupnik 

2. Odluka o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Brodski 

Stupnik  

3. Izvješće o radu Općinskog načelnika općine Brodski Stupnik za razdoblje srpanj-

prosinac 2018.g.  

4. Prijedlog Odluke o dodjeli koncesije prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja  miješanog 

komunalnog otpada s područja Općine Brodski Stupnik  

5. Izvješće o naplati komunalne naknade na dan 31.12.2018.g.  

6. Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi  

7. Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu   

8. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca  i načinu postupanja  

s napuštenim i izgubljenim životinjama  

9. Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza na djelatnost iznajmljivanja i smještaja u 

turizmu  

10. Izvješća o radu komunalnog redara za 2018. godinu  

11. Prijedlog Odluke o otpisu potraživanja za sufinanciranje izgradnje ceste u ulicama 

Radničko naselje, Omladinska ulica i  Bana Jelačića  

12. a)  Odluka o davanju suglasnosti na izmjene Općih uvjeta isporuke dimnjačarskih  

                  usluga 

            b) Odluka o davanju suglasnosti na cjenik dimnjačarskih usluga  

            c) Odluka o davanju suglasnosti na cjenik grobnih usluga  

13.  Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora T.D. LOCORUM d.o.o. Brodski 

Stupnik  

14. Odluka o imenovanju Radne skupine za izradu Strategije razvoja turizma na 

području Općine Brodski Stupnik  

15. Odluka o izdavanju službenog glasila Općine Brodski Stupnik  

16. Pitanja i prijedlozi vijećnika  

 

  Kako primjedbi na predloženi dnevni red nije bilo isti je jednoglasno usvojen.   

 

Točka 1. Usvajanje zapisnika sa 12. sjednice Općinskog  vijeća Općine Brodski Stupnik 

               Na predloženi tekst  zapisnika sa 12..sjednice Općinskog vijeća nije bilo primjedbi te je 

isti na prijedlog Predsjedavajućeg  jednoglasno usvojen.  

 

 

Točka 2. Odluka o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Brodski   

               Stupnik  

 

Blaženka Budimir: Daje detaljnu  prezentaciju karte rizika od velikih nesreća za Općinu Brodski 

Stupnik. 

Ivan Nožina: Predlaže da se karta postavi na web stranice Općine. 

                  Na Predloženu procjenu nije bilo primjedbi te je Općinsko vijeće, na prijedlog 

Predsjedavajućega, jednoglasno donijelo  

O D L U K U  

o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Brodski Stupnik 

  

Tekst Odluke u prilogu je zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

  

KLASA:511-11/19-01/18 

URBROJ:2178/03-02-19-22 

Brodski Stupnik, 29. siječnja 2019.g. 
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Točka 3. Izvješće o radu Općinskog načelnika općine Brodski Stupnik za razdoblje srpanj     

                prosinac 2018.g.  

 

Goran Jelinić:  Iznosi  detaljno izvješće o radu za razdoblje od  07-12/2019.g.      

 

Temeljem zakona o područnoj samoupravi definirano je da Načelnik općine obavlja izvršnu 

funkciju vezano za poslove i zadatke lokalne samouprave, osigurava izvršenje općih akata 

Predstavničkog tijela, priprema prijedloge općih akata, usmjerava i kontrolira rad Upravnog odijela 

i komunalne službe u okviru njihovog djelokruga rada, upravlja i raspolaže nekretninama, 

pokretninama u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, te u skladu sa zakonom gospodari 

prihodima i rashodima Općine, te obavlja i druge poslove utvrđene statutom. 

U izvještajnom razdoblju srpanj-prosinac 2018. godine, a temeljem gore navedenog, 

općinski načelnik sa svojom zamjenikom uspješno je koordinirao i proveo niz aktivnosti na 

području Općine. Donijeto je niz odluka bitnih za funkcioniranje naše jedinice lokalne 

samouprave. 

Statutom Općine Brodski Stupnik definirano je da je Općinski načelnik zajedno sa svojim 

zamjenikom nositelj izvršne vlasti te da sukladno Zakonu o lokalnoj samoupravi obavlja izvršne 

poslove lokalne samouprave. 

U izvještajnom razdoblju srpanj-prosinac 2018. godine., načelnik Općine Brodski Stupnik u 

skladu sa zakonom uredno je obavljao izvršne poslove koji su mu povjereni, a posebice:   

- u suradnji s Upravnim odjelom utvrđivanje prijedloga općih akata koje donosi Općinsko 

vijeće općine Brodski Stupnik, 

- iznošenje mišljenja, sugestija, stavova i prijedloga bitnih za raspravljanje Općinskog vijeća 

te u konačnici donošenje odluka, 

- izvršavanje općih i drugih akata Općinskog vijeća, 

- upravljanje prihodima i rashodima Općine Brodski Stupnik, 

- utvrđivanje prijedloga programa: program građenja objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture, program održavanja komunalne infrastrukture, program održavanja objekata 

u vlasništvu općine, program gospodarstva, program vatrogastva i civilne zaštite, program 

javnih potreba u društvenim djelatnostima, socijalni program i dr.,     

- upravljanje nekretninama i pokretninama na području Općine,  

- donošenje odluka o investicijama u skladu sa zakonom, 

- donošenje odluka o izradi potrebite projektne dokumentacije te praćenje raspisanih 

natječaja i nominiranje usklađenih projekta prema izvorima financiranja, 

- donošenje odluke o nastavku provedbe javnih radova na području Općine, 

- kvalitetna suradnja sa mjesnim odborima, s ciljem provođenja njihovih planova rada, 

- dobra suradnja s udrugama koje djeluju na području Općine, 

- kvalitetan odnos s tijelima državne uprave, ministarstvima, fondovima i javnim 

poduzećima, 

- suradnja s drugim jedinicama lokalne samouprave te regionalnom samoupravnom, 

- briga o sustavu zaštite i spašavanja, protupožarnoj zaštiti i dr., 

- vođenje brige o predškolskoj i školskoj djeci,   

- učešće u aktivnostima Lokalne akcijske grupe „POSAVINA“, 

- usmjeravanje i djelovanje na rad Upravnog odjela kao i na Locorum d.o.o.- vlastito 

komunalno poduzeće 

U tijeku izvještajnog razdoblja pokrenuto je ili nastavljeno niz aktivnosti oko izrade 

projektne dokumentacije i svih potrebnih dokumenata za prijavu na buduće raspisane natječaje iz 

nacionalnih i  programa EU.  

 U izvještajnom razdoblju srpanj-prosinac 2018. godine, a temeljem gore navedenog, 

općinski načelnik sa svojom zamjenikom uspješno je koordinirao i proveo niz aktivnosti na 

području Općine.  
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Potpisani su ugovori te su provedene pripremne aktivnosti za provedbu javne nabave sa Fondom za 

zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (sufinanciranje Fonda 55%)  za projekte Energetske 

obnove zgrada: 

-Društveni dom –Stari Slatinik-ukupne vrijednosti 730.626,25 kn  

-Sportski dom-Stari Slatinik- ukupne vrijednosti 710.456,25 kn  

-Sportski dom-Brodski Stupnik- ukupne vrijednosti 612.944,38 kn  

    Održan je sastanak sa predstavnicima BPŽ, CTR-a i Grada Sl.Broda na temu prijave na natječaj 

ITU UPSB projekta „Poljoprivrednog inkubatora“ u našoj gospodarskoj zoni, na kojima je Općina 

dobila izraženu potporu od predstavnika BPŽ te se poduzimaju aktivnosti provedbe studije i 

izmjene građevinske dozvole radi izbora najboljeg modela izgradnje istoga, a za što Općina ima 

osigurano financiranje EU sredstvima (85%).Određeni su tehnologijski kapaciteti inkubatora. 

- Započeli su radovi na Rekonstrukciji kolnika i oborinske odvodnje u Ulici Josipa Kozarca 

(ukupne vrijednosti 530.000,00 kn), koji je sufinanciran sa 200.000,00 kn iz Programa održivog 

razvoja lokalne zajednice MRRFEU. Zbog vremenskih neprilika (snijeg) radovi nisu završeni do 

kraja 2018.godine, slijedi završni sloj asfalta). 

-Započela je izgradnje Slavonske ulice financirane iz Podmjere 7.2.2. PRR RH 2014-2020., 

vrijednosti 1.545.000,00 kn , za što smo već dobili Predujam 50% te izvršili plaćanje 1.situacije. 

Za projekt Rekonstrukcija i opremanje zgrade “Stara općina” u zgradu javne namjene – Igraonica i 

turističko informativni centar, u sklopu operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili 

proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i 

kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” iz Podmjere 7.4.1. PRR RH 2014-2020., vrijednosti 

2.000.535,00 kn, proveli smo ponovljeni postupak javne nabave jer smo 1.poništili iz razloga što 

smo trebali odabrati ponudu koja je za gotovo milijun kuna bila veća od troškovničke vrijednosti. 

U ponovljenom postupku, odabrana Ponuda za izvođenje radova je u iznosu 2.401.226,88 kn, a za 

opremanje u iznosu 249.937,50 kn, dok je nadzor ugovoren u iznosu 55.000,00 kn. 

Ukupno je nakon provedene nabave u odnosu na troškovnik (rađen 2016.god.) došlo do povećanja 

ukupnog projekta u fin.iznosu 680.629,38 kn. 

-Izvršeni su radovi postavljanja nove rasvjete na prostoru Sportskog objekta u Brodskom Stupniku, 

vrijednosti (nogometno igralište). 

-Dobivene su suglasnosti susjeda za ishođenje građ.dozvole za „Parkiralište 2“ („boćalište“). 

-Započele su radnje oko ishođenja dokumentacije za igralište kod društvenog doma u 

Krajačićima), a na prostoru pokraj Doma je postavljeno dječje igralište 

-U suradnji sa Zavodom za prostorno planiranje nastavljene su radnje oko 5.Izmjena u dopuna 

Prostornog plana Općine. 

Plan i program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem je zbog nepotpunih podataka koje nisu 

dostavile Hrvatske šume i Hrvatske vode je vraćen  na dopunu te će isti biti potrebno ponovo 

odobriti Općinsko vijeće. 

-Na natječaj LAG-a je prijavljen projekt „Rekonstrukcija društvenog doma i vatrogasnog spremišta 

u naselju Lovčić“ vrijednosti 456.000,00 kn 

-Prijavljen je projekt „Križni put i edukativna staza“ na Mjeru 8.5.2. iz PRR RH 2014-2020, 

vrijednosti preko 700.000,00 kn (100% financiranje) 

-Prijavljen je projekt „Modernizacija strojeva i opreme“ na Mjeru 8.6.1. iz PRR RH 2014-2020, 

vrijednosti  299.000,00 kn (50% financiranje) 

-Provedena je javna nabava za izradu Strategije razvoja turizma Općine, za izradu koje smo 

odobreni EU financiranjem u iznosu 62.500,00 kn kroz Program ruralnog razvoja RH 2014-2020., 

Podmjere 7.1.1., a ugovoren je izrađivač Micro projekt d.o.o. iz Splita za iznos 38.250,00 kn. 

-Postavljen je spomenik poginulim hrvatskim braniteljima u Starom Slatiniku. 

-Projektom „Aktivni u zajednici“ uz sudjelovanje udruga sa područja Općine (Zlatnik) uređuju se 

učionice u PŠ Stari Slatinik, a Općina je sufinancirala radove u iznosu 50.000,00 kn 

-U suradnji sa investitorom, Hrvatskim cestama d.d. poduzeli smo aktivnosti pripreme 

dokumentacije za  projekt rekonstrukcije Ulice Ilije Martinovića u Starom Slatiniku za koji je 

ishodovana građevinska dozvola za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, prometnog 

sustava cestovnog prometa-rekonstrukcija državne cesta DC525, gradnja obostrano biciklističko-
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pješačke staze i oborinske odvodnje sa predmetnih površina, a pripremni radovi su krenuli ovih 

dana. 

-  Na prostoru groblja Lovčić je postavljena nova ograda s prednje strane te je pripremljen i 

betoniran plato i staza do crkve Sv.Martina   

-Na prostoru igrališta u Lovčiću su postavljene sprave za dječje igralište     

 -Održavanje javnih površina, nerazvrstane cesta, poljskih i brdskih putova te kanalske mreže (III. i 

IV. reda) odvijalo se redovitim korištenjem usluga našeg komunalnog poduzeća. 

Mjerom javnog rada HZZ-a je uposleno je 4 djelatnice koje obavljaju poslove uređenja okoliša i 

javnih površina. 

U ovom izvještajnom razdoblju Općina je u granicama svojih mogućnosti provodila socijalni 

program općine i pomogla u radu knjižnice.   

Također, vrlo uspješno je započelo provođenje Programa stambenog zbrinjavanja mladih obitelji 

na području Općine koji su koristile 3 obitelji. 

Program potpora u poljoprivredi koristilo je 6 poljoprivrednih gospodarstava sa područja naše 

Općine koji su se prijavljivali na  natječaje koji se financiraju EU sredstvima. 

 -Aktivnošću TZ Općine uz suradnju sa udrugama, uspješno je organiziran Advent u našoj Općini. 

          I na kraju koristi priliku da se u ime svih djelatnika, svog zamjenika i sebe osobno zahvalim 

svim vijećnicima Općinskog vijeća koji su svojim odgovornim radom, pozitivnim idejama i 

konstruktivnim prijedlozima daju svoj doprinos u razvoju Općine. 

Zlatko Prskalo: Predlaže izvidjeti mogućnost da se putem Brod-portala informira javnost o svim 

izdvajanjima Općine za građane i kućanstva.  

Maja Medved: Predlaže povećati dobnu granicu za stambeno zbrinjavanje mladih obitelji. 

Zlatko Prskalo: Predlaže razraditi odluku kako bi se dala mogućnost prijave osobama koje se 

nalaze pred stupanjem u brak ili u i izvanbračnim zajednicama. 

Maja Medved: Postavlja upit koji je rok izvršenja radova za  Staru općini 

Goran Jelinić: Osam mjeseci. 

                      Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo    

 

Z A K L J U Č A K    

u povodu Izvješća o radu Općinskog načelnika općine Brodski Stupnik  

za razdoblje srpanj-prosinac 2018.g. 

  

Tekst Izvješća u prilogu je zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

  

KLASA: 023-01/19-01/10 

URBROJ:2178/03-02-19-22 

Brodski Stupnik, 29. siječnja 2019.g. 

 

 

Točka 4. Prijedlog Odluke o dodjeli koncesije prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja  miješanog  

               komunalnog otpada s područja Općine Brodski Stupnik  

 

Dragica Lončar: Pojašnjava kako je prošle godine na 6. sjednici  Općinskog vijeća donesena 

odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja komunalnog otpada,  što je sukladno Zakonu o 

koncesijama  bila podloga  za raspisivanje  poziva na dostavu ponuda, a što je i  objavljeno u 

elektroničkom oglasniku javne nabave. Stručno povjerenstvo 07.01.2019. izvršilo je javno 

otvaranje na  kojemu je pristigla jedna ponuda – Jakob Becker d.o.o.. Pregledom ponude utvrđeno 

je da je ista uredna i prema kriterijima natječaja najpovoljnija, koncesijska naknada iznosi  

10.500,00 na rok od 5 godina. Daje na uvid cjenik za kućanstva iz kojeg je razvidno da je cijena 

nešto veća u odnosu na raniju. Prema ponuđenom cjeniku , cijena obvezne minimalne usluge s 

PDV-om po jednoj kanti (120 l ) za domaćinstvo  iznosila  bi  36,72 kuna, ( cijena obvezne 

minimalne usluge 31,64 kuna  + naknada za pražnjenje 5,08 kuna), U slučaju  dva pražnjenja, ova 

cijena bila bi uvećana samo za još jednu naknadu za pražnjenje spremnika. 
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Goran Jelinić:Usluga odvoza  plaćat će se po volumenu jer će kante biti čipiranje a mjesečna cijena 

ovisit će o broju pražnjenja kanti. Nadalje,  poskupljenje usluge  prema pravnim osobama temelji 

se na  koeficijentima koje je propisala država. Napominje kako je Općina Brodski Stupnik do sada 

koristila uslugu odvoza otpada ispod cijene svih ostalih općina i po krajnje povoljnim uvjetima te 

je ova cijena u stvari  stavljena u realne okvire. Odvoz otpada i nadalje će biti dva puta mjesečno. 

Isto tako, kućanstva će  dobiti spremnike za razdvajanje otpada.  

Zlatko Prskalo:Postavlja upit hoće li se dodatno  naplaćivati odvoz odvojenog otpada. 

Dragica Lončar: Ne 

Dražen Klisurić: Postavlja upit tko plaća odvoz odvojenog otpada 

Goran Jelinić: Pojašnjava da Država provodi natječaj za nabavku spremnika, a Općini će isporučiti  

700 spremnika za odvojeno prikupljanje otpada kojega će prikupljati koncesionar. Obzirnom da 

ovaj otpad ide u ponovnu uporabu, koncesionar  koji ga prikuplja ima u tome određeni  profit tako 

da će se naplaćivati samo „crne“ kante.  

Tomislava Prskalo: Postavlja upit kako će biti organiziran odvoz odvojenog otpada. 

Goran Jelinić: Pojašnjava kako će odvoz  organizirati koncesionar. 

      

       Po provedenoj raspravi, na prijedlog Predsjedavajućega, Općinsko vijeće jednoglasno je 

donijelo  

O D L U K U  

o davanju koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja  

miješanog komunalnog otpada s područja Općine Brodski Stupnik 

 

  

KLASA: 363-01/18-01/14 

URBROJ:2178/03-02-19-12 

Brodski Stupnik, 29. siječnja 2019.g. 

 

Točka 5. Izvješće o naplati komunalne naknade na dan 31.12.2018.g.  

 

Reza Marceković: Daje izvješće o naplati komunalne naknade i poduzetim aktivnosti na 

poboljšanju naplate prihoda od komunalne naknade. Iznosi podatak kako je u razdoblju 01.01.-

31.12.2018. g. ostvaren ukupni prihod po osnovi komunalne naknade u iznosu od 293.450,13 kuna 

koji u odnosu na Proračunom planiranih 300.000,00 kuna predstavlja   ostvarenje od 97,82. 

U odnosu na tvarno zaduženje u ukupnom iznosu od 424.535,41 kuna kojeg čini preneseni dug iz 

ranijih godina u iznosu od 132.033,22 kuna i tekuće zaduženje za 2018.g u iznosu od 292.502,19 

kuna, ukupno ostvareni prihod  od komunalne naknade u iznosu od 293.450,13 kuna čini 

ostvarenje od 69,12%. Nadalje daje pregled poduzetih mjera na poboljšanju naplate. 

Zlatko Prskalo: Konstatira kako je komunalna naknada prihod općine kojemu treba ozbiljno 

pristupiti. U naplati zauzeti čvršći stav, poduzeti sve zakonske mjere naplate  uključujući ovrhu na 

novčana sredstva, a  kao krajnju mjeru  - ovrhu na nekretnine.     

Marko Čorak: Zahvaljuje na poduzetom, podržava da se provedu sve mjere, pa i ovrha na 

nekretninu ukoliko bude nužno. Iznosi  kako je među dužnicima 80% onih koji nemaju naviku 

plaćanja te smo  prema onima koji redovno izmiruju svoje obveze dužni poduzeti sve u pravcu 

naplate. 

Goran Jelinić: Predlaže Upravnom odjelu i poduzeću Locorum koordinirano djelovanje na način da 

se pri svakom zahtjev za pružanje usluga od strane Općine najprije provjeri dugovanje. 

Zlatko Prskalo: U obzir treba uzeti i članove kućanstva koji žive na toj adresi. 

Josipa Gavran Ećimović: Ističe kako bi ove mjere trebalo primjenjivati na subvencije, pomoći i 

slično, ali ne na usluge ukopa.  

Goran Jelinić Pojašnjava kako se ne radi o socijalnoj neosjetljivosti jer općina ima programe preko 

kojih može pomoći kućanstvima u potrebi, ali smo primorani na sve načine djelovati. 
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Zlatko Prskalo: Podržava i konstatira kako je komunalna naknada prihod koji u cijelosti ide u 

općinski proračun te smatra kako je većina dužnika u mogućnosti izmirivati obvezu po osnovi 

komunalne naknade. 

Marko Čorak: Predlaže  od duga izvući maksimum i spriječiti ubuduće stvaranje dugova. Isto tako 

predlaže obratiti se jednim dopisom svim dužnicima sa pozivom na rješavanje duga. 

Gavran Josipa: Ukazuje kako je provedba revizije kvadrature prostora jedna od mogućnosti   za 

povećanje prihoda od komunalne. 

Maja Medved: Predlaže dužnicima ponuditi nagodbu za otpis starog duga. 

Zlatko Prskalo: Predlaže što je više moguće naplatiti stari dug,otpisati samo ono što nikako nije 

moguće naplatiti, a za naredno razdoblje poduzeti sve kako se ne bi stvarali dugovi. 

Marko Čorak: Smatra da je revizija dobar prijedlog te iznosi spoznaju kako je Grad Brod dopisom 

zatražio  od obveznika podatke o promjenama uz napomenu da će dostavljeni podaci biti 

provjereni dolaskom u kontrolu. 

Zlatko Prskalo: Predlaže da se  dopisom upozore dužnici o uknjižbi na nekretnine i  o 

nemogućnosti ostvarenja bilo kakvih  subvencija niti usluga pri Općini  te da se dopis uz opomenu  

pošalje s povratnicom. 

     

       Po provedenoj raspravi, na prijedlog Predsjedavajućega, Općinsko vijeće jednoglasno je 

donijelo  

Z A K L J U Č A K 

o prihvaćanju Izvješće o naplati komunalne naknade i poduzetim mjerama naplate 

potraživanja po osnovi komunalne naknade na dan 31.12.2018.g. 

 

Tekst Izvješća u prilogu je zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 

KLASA: 363-01/19-01/02 

URBROJ:2178/03-02-19-2 

Brodski Stupnik, 29. siječnja 2019.g. 

 

 

Točka 6. Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi  

 

Goran Jelinić: Pojašnjava kako je donošenje Odluke o komunalnoj naknadi vezano za novi Zakon 

o komunalnom gospodarstvu koji između ostaloga propisuje elemente rješenja o komunalnoj 

nakade te se radi o usklađenju  sa Zakonom. Nadalje, navodi da je zone predlažući da se naselje 

Lovčić svrsta u III zonu te da se člankom 13. Odredi  mogućnost oslobađanja od obveze plaćanja 

komunalne naknade aktivnih pripadnika DVD. 

Vijećnica Maja Medved napušta sjednicu u 19,55 sati. 

Marko Čorak: Podržava prijedlog da se aktivni članovi DVD koji su vlasnici prostora oslobode 

obveze plaćanja komunalne naknade uz uvjet da se njihov status prethodno provjeri. Ističe kako bi 

im se na ovaj način izrazila zahvalnost za njihov rad. 

Zlatko Prskalo: Ne želeći umanjiti žrtvu i doprinos članova DVD-a zajednici upozorava da bi 

takvom odlukom napravili selekciju te napominje kako to nisu velika sredstva, a zbog takvog 

poteza moglo bi doći do reakcija od strane sličnih udruga i građana. Ne podržava prijedlog. 

Martin Horvatović: Pojašnjava kako operativni dio ima 20-tak  članova koji su osigurani i imaju 

liječničko uvjerenje i njih 90% izlazi uvijek na intervencije. Ukazuje na poznat problem odlaska 

mladih ljudi te bi  dobrodošlo makar i simbolično  priznanje , posebice stoga jer primjerice događa 

da cijelu, bez ikakve naknade noć gase požar, a u jutro idu raditi u svoja poduzeća gdje su 

zaposleni.  

Zlatko Prskalo: Iznosi prijedlog da se korisnici zajamčene minimalne naknade Centra za socijalnu 

skrb izuzmu iz odluke o oslobađanju  
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         Predsjedavajući daje na glasovanje  prijedlog o oslobađanju plaćanja komunalne naknade za 

aktivne članove operativne postrojbe DVD – nositelje kućanstva . 

         Po provedenom glasovanju prijedlog je usvojen sa    8 za i 1 protiv .  

 

Predsjedavajući daje na glasovanje  prijedlog o oslobađanju plaćanja komunalne naknade korisnika  

zajamčene minimalne naknade. 

        Po provedenom glasovanju prijedlog je usvojen sa   5 za, 3 suzdržana i  1 protiv. 

 

        Predsjedavajući iznosi prijedlog Načelnika da se novom Odlukom ulica Josipa Kozarca  svrsta 

u zonu I, a ulice Kralja Zvonimira i naselje Lovčić da se svrsta u zonu 3  te zajedno sa ranije 

usvojenim prijedlozima    daje prijedlog Odluke na glasovanje. 

 

          Po provedenom glasovanju, na prijedlog Predsjedavajućega, Općinsko vijeće jednoglasno je 

donijelo 

O D L U K U 

o komunalnoj naknadi 

 

Tekst Odluke u prilogu je zapisnika i čini sastavni dio.  

 

KLASA: 363-03/19-01/01 

URBROJ:2178/03-02-19-2 

Brodski Stupnik, 29. siječnja 2019.g. 

 

 

Točka 7. Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu   

 

Goran Jelinić: Pojašnjava kako ova Odluka također ima uporište u Zakonu o komunalnom 

gospodarstvu prema kojemu  su jedinice lokalne samouprave dužne u roku 6 mjeseci  donijeti 

Odluku o komunalnom doprinosu . Novina je da se sredstva ostvarena od komunalnog doprinosa 

osim za izgradnju mogu koristiti i za održavanje objekata komunalne infrastrukture sukladno 

Programima koja donosi Općinsko vijeće. Detaljno analizira prijedlog odluke – zone, način i 

rokove plaćanja,uvjete oslobađanja i donošenje rješenja. Predlaže također u odluku o oslobađanju 

uključiti aktivnu vatrogasnu postrojbu. 

Zlatko Prskalo: Predlaže povećati graničnu dob za mlade obitelji  u čl. 11. 

Goran Jelinić: Predlaže navesti „mlade obitelji sukladno Programu za stambeno zbrinjavanje 

mladih obitelji.“ 

Zlatko Prskalo: Moli pojašnjenje zbog čega su poduzetnici izvan Gospodarske zone oslobođeni 

samo 50%, a ne 100% kao poduzetnici u Zoni. 

Goran Jelinić: Pojašnjava kako je to bila poticajna mjera da Gospodarska zona zaživi. 

Zlatko Prskalo: Predlaže razmisliti o mogućnosti da se počne naplaćivati i u Zoni. 

Goran Jelinić: Pojašnjava da povoljni uvjeti gradnje dovode investitore koje razvijaju zonu i 

zapošljavaju ljude sa područja Općine. 

Zlatko Prskalo: Ukazuje da su u tom slučaju ostali poduzetnici u nepovoljnijem položaju a  također 

ulažu i otvaraju nova radna mjesta. 

Goran Jelinić: Poduzetnici imaju izbor graditi u Zoni 

Marko Čorak : Smatra da uvjete u Zoni ne treba mijenjati kako bi kao Općina bili konkurentni u 

razvoju Zone. 

Dražen Klisurić: Predlaže da Općinsko vijeće donosi  akt o oslobađanju na temelju pojedinačnih 

zamolbi. 

Tomislav Lovinčić: Predlaže prihvatiti Odluku u predloženom obliku obzirom da je cilj proširenje 

poslovne zone. 

           Po provedenoj raspravi, na prijedlog Predsjedavajućega, Općinsko vijeće uz 8 glasova „za“ i 

1 „suzdržan“ glasom  donosi  
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ODLUKU 

o komunalnom doprinosu 

 

Tekst Odluke u prilogu je zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 

KLASA: 944-10/19-01/01 

URBROJ:2178/03-02-19-2 

Brodski Stupnik, 29. siječnja 2019.g. 

 

Točka 8. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca  i načinu  

               postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama  

 

Goran Jelinić:Pojašnjava kako je Županija tražila usklađenje ranije donesenih odluka te je velika 

većina općina to i učinila. 

Josipa Gavran Ećimović: Ukazuje na učestale prijave pasa lutalica za koje ne postoji rješenje jer ne 

postoji sklonište. Građani su informirani  o obvezama Općine a konkretnog rješenja nema. Ukazuje 

na potrebu postojanja higijeničarske službe za hvatanje pasa. 

Zlatko Prskalo: Zaključuje kako je to veliki problem na kojeg Općina niti financijski niti logistički 

ne može odgovoriti.  

               Kako rasprave po ovoj točki više nije bilo, Predsjedavajući daje na glasovanje Prijedlog 

Odluke o uvjetima  i načinu držanja kućnih ljubimaca. 

              Po provedenom glasovanju, na prijedlog Predsjedavajućeg, Općinsko vijeće jednoglasno 

je donijelo  

O D L UK U 

o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca  i načinu 

postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama 

 

 

Tekst Odluke u prilogu je zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 

KLASA: 322-01/19-01/01 

URBROJ:2178/03-02-19-1 

Brodski Stupnik, 29. siječnja 2019.g. 

 

 

Točka 9. Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza na djelatnost iznajmljivanja i smještaja  

               u turizmu  

 

Dragica Lončar: Obrazlaže da je pravni temelj donošenja ove Odluke članka 57. Stavak 3. Zakona 

o porezu na dohodak i članak 2 Pravilnika o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i 

organiziranja smještaja u turizmu, što obvezuje Općinu na donošenje Odluke  o  visini paušalnog 

poreza. 

             Po ovoj točki nije bilo rasprave te je Općinsko vijeće na  prijedlog Predsjedavajućega 

jednoglasno je donijelo  

O D L U K U 

o visini paušalnog poreza na djelatnost iznajmljivanja i smještaja u turizmu 

 

Tekst Odluke u prilogu je zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 

KLASA: 410-01/19-01/02 

URBROJ:2178/03-02-19-2 

Brodski Stupnik, 29. siječnja 2019.g. 
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Točka 10. Izvješća o radu komunalnog redara za 2018. godinu  

 

Josipa Gavran Ećimović: Daje izvješće o nadzoru komunalnog redara napominjući kako je većina 

postupanja komunalnog redara u 2018.  bila na temelju Odluke o komunalnom redu, a prijave su se 

odnosile na uređenja javnih površina i zemljišta. Ostala postupanja odnose se na nadzor na temelju 

odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, nadzor nad Zaključkom  o utvrđivanju visine 

zakupnine, nadzor nad odlukom o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i 

mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš, nadzor nad općim uvjetima isporuke 

dimnjačarskih usluga, nadzor nad Odlukom o  nerazvrstanim cestama te nadzora nad radom 

koncesionara Jakob Becker d.o.o. Navodi kako  jedan od problema predstavlja  nemogućnost 

postupanja na privatnom posjedu gdje su neuređena zemljišta i dvorišta što bi trebalo regulirati 

Odlukom kako bi se ovaj problem mogao riješiti izvršenjem putem treće osobe. Što se tiče 

problema ruševnih objekata, novi Zakon o građevinskoj inspekciji je dao mogućnost komunalnom 

redaru da naloži rušenje ruševnog objekta ali to je u našim okolnostima teško provedivo. 

komunalnoj naknadi. Napominje  kako se kroz rad susreće sa primjedbama nositelja starijih 

kućanstava kojima je teško održavati javnu površnu ispred kuće do isto tako primjećuju kako 

Općina održava javnu površinu ispred objekata u kojima godinama  nitko ne živi. Navodi  primjer 

drugih općina  koji su u tom pravcu donijeli odluke kojima se ovakva kućanstva oslobađaju obveze 

održavanja    javnih površina,  koje u tom slučaju održava općina.  

Nikola Čuljak: Ističe kako ima pozitivna iskustva vezano za održavanje javnih površina  starijih 

kućanstava od strane Locorum-a. 

Tomislav Lovinčić: Ima spoznaju kako je  jedan mještanin naselja Stari Slatinik otvorio  firmu za 

održavanje. 

            Kako rasprave po ovoj točki više nije bilo, Predsjedavajući je dao istu na usvajanje. 

            Po provedenom glasovanju, na prijedlog Predsjedavajućega, Općinsko vijeća jednoglasno 

je donijelo  

Z A K LJ U Č A K 

u povodu Izvješća o radu komunalnog redara za 2018. godinu 

  

Tekst Izvješća u prilogu je zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 

KLASA: 363-04/19-01/01 

URBROJ:2178/03-02-19-2 

Brodski Stupnik, 29. siječanj 2019. godine  

 

 

Točka 11. Prijedlog Odluke o otpisu potraživanja za sufinanciranje izgradnje ceste u ulicama  

                  Radničko naselje, Omladinska ulica i  Bana Jelačića  

Goran Jelinić: Pojašnjava prijedlog Odluke o otpisu potraživanja i ukazuje kako je došlo do zastare 

te kako ne postoji mogućnost naplate, potraživanje se odnosi na 2003., 2004, 2006. To je bio 

model kada su građana svojevoljno sudjelovali u izgradnji cesta. 

Kako rasprave nije bilo, Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo   

 

O D L U K U   

o otpisu potraživanja za sufinanciranje izgradnje ceste u ulicama 

Radničko naselje, Omladinska ulica i Bana Jelačića 

 

Tekst Odluke u prilogu je zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 

KLASA: 402-04/19-01/13 

URBROJ:2178/03-02-19-2 

Brodski Stupnik, 29. siječanj 2019. godine  
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Točka 12. a)  Odluka o davanju suglasnosti na izmjene Općih uvjeta isporuke dimnjačarskih  

            usluga 

      b) Odluka o davanju suglasnosti na cjenik dimnjačarskih usluga  

      c) Odluka o davanju suglasnosti na cjenik grobnih usluga  

 

Nikola Čuljak: Napominje kako je svega 20%građana dopustilo čišćenje dimnjaka.  Po novom 

prijedlogu čišćenje dimnjaku iznosilo bi  40,00 kuna, a svaki idući dimnjak iznosio bi 20,00 kuna. 

Uvodi se i čišćenje peći u iznosu od 20,00 kuna, a čišćenje centralnih i plinskih peći iznosi bi 40,00 

kuna po čišćenju peći.    

Marko Čorak:  Predlaže podići cijenu čišćenja peći. 

Goran Jelinić: Kakve su cijene u drugim općinama? 

Nikola Čuljak: Ne postoji jedinstven sustav cijena jer u nekim općinama  čišćenje dimnjaka i peći 

obuhvaćeno je jedinstvenom cijenom.  

Maja Medved: Ukazuje da sadašnji dimnjačar ukoliko ne zatekne nikoga ostavi obavijest po kojoj 

se vlasnik treba javiti  radi utvrđivanja termina čišćenja. 

Goran Jelinić: Predlaže definirati rok u kojem se vlasnik treba javiti. 

Zlatko Prskalo: Predlaže obavijestiti korisnike putem letka. 

Josipa Gavran Ećimović: Predlaže u obavijesti navesti opasku o kazni za ne postupanje.  

Marko Čorak:  Postavlja upit da li se pravio proračun isplativosti cijene (40,00 kuna). 

Nikola Čuljak: Cilj je da naše poduzeće obavlja usluge čišćenja i na drugim općinama putem 

koncesije.   

Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeća jednoglasno je donijelo  

a)  

O D L U K U   

o davanju suglasnosti trgovačkom društvu LOCORUM d.o.o. Brodski Stupnik na izmjene 

Općih uvjeta isporuke dimnjačarskih usluga 

 

Tekst Odluke u prilogu je zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 

KLASA: 363-01/19-01/01 

URBROJ:2178/03-02-19-4 

Brodski Stupnik, 29. siječanj 2019. godine  

b) 

O D L U K U   

o davanju suglasnosti trgovačkom društvu LOCORUM d.o.o. Brodski Stupnik  

na cjenik dimnjačarskih usluga  

 

Tekst Odluke u prilogu je zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 

KLASA: 363-01/19-01/01 

URBROJ:2178/03-02-19-6 

Brodski Stupnik, 29. siječanj 2019. godine  

c)  

O D L U K U   

o davanju suglasnosti trgovačkom društvu LOCORUM d.o.o. Brodski Stupnik  

na cjenik grobnih usluga  

 

Tekst Odluke u prilogu je zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 

KLASA: 363-01/19-01/01 

URBROJ:2178/03-02-19-5 

Brodski Stupnik, 29. siječanj 2019. godine  
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Točka 13. Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora T.D. LOCORUM d.o.o.  

                  Brodski Stupnik  

 

Goran Jelinić: predlaže da se umjesto Dragice Lončar i Tomislava Grbić imenuju dva predstavnika 

iz Vijeća a da Mato Miačić ostane kao član. 

Zlatko Prskalo: Predlaže Martina Horvatovića i Tomislavu Prskalo. 

Kako rasprave nije bilo, Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo   

 

O D L U K U   

o  imenovanju članova Nadzornog odbora T.D. LOCORUM d.o.o. Brodski Stupnik 

 

Tekst Odluke u prilogu je zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 

KLASA: 023-01/19-01/11 

URBROJ:2178/03-02-19-1 

Brodski Stupnik, 29. siječanj 2019. godine  

 

 

Točka 14. Odluka o imenovanju Radne skupine za izradu Strategije razvoja turizma na                 

                   području Općine Brodski Stupnik  

 

Goran Jelinić: Izrada Strategije razvoja turizma je u tijeku te se predlaže imenovanje radne skupine 

koja će sudjelovati u izradi i predlaže veći broj ljudi da se uključe u radnu skupinu.  

Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo  

O D L U K U  

o imenovanju Radne skupine za izradu Strategije razvoja turizma na 

području Općine Brodski Stupnik 

 

 Tekst Odluke u prilogu je zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 

KLASA: 334-01/17-01/04 

URBROJ:2178/03-02-19-32 

Brodski Stupnik, 29. siječanj 2019. godine  

 

 

Točka 15. Odluka o izdavanju službenog glasila Općine Brodski Stupnik  

 

Goran Jelinić: Napominje da se do sada nije financijski izdvajalo za objavu materijala sa sjednica   

u Službenom vjesniku, no sada te cijene nisu zanemarive te predlaže da se donese odluka o 

izdavanju službenog glasila Općine Brodski Stupnik. 

U raspravi o izdavanju vlastitog službenog glasila sudjelovali su i Zlatko Prskalo i Marko Čorak, te 

je Općinsko vijeće jednoglasno  donijelo   

O D L U K U  

o izdavanju službenog glasila Općine Brodski Stupnik 

 

Tekst Odluke u prilogu je zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 

KLASA: 011-01/19-01/01 

URBROJ:2178/03-02-19-1 

Brodski Stupnik, 29. siječanj 2019. godine  
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Točka 16. Pitanja i prijedlozi vijećnika  

 

Zlatko Prskalo: Ukazuje na potrebu donošenja odluke vezano za prava hrvatskih branitelja  na  

opremanje komunalnih priključaka. Napominje kako je istražujući ovu materiju došao do podataka 

da – primjerice za priključak na vodu, branitelj najprije mora pribaviti rješenje Ministarstva 

branitelja o pravu na financiranje priključka: Ovo rješenje  prilaže zahtjevu  za financiranje kojeg 

podnosi Općini  i tek onda realizira pravo na financiranje priključka.  

Goran Jelinić: Informira da su zaprimljene dvije zamolbe: Tomislav Jurčić za priključak na vodu i 

Dragan Tomljenović  za priključak na plinsku mrežu. Nadalje čita odredbe o pravima branitelja 

koji se odnose opremanje komunalnih priključaka.(čl.83,st4 Zakona) 

Zlatko  Prskalo: Predlaže uputiti  e-mail prema Ministarstvu hrvatskih branitelja za zahtjevom za 

dostavom uputa za postupanje kako bi se izbjeglo kršenje zakona i moguće kažnjavanje.   

Antonija Lončarić: Postavlja upit da li se obavlja pregled hidrantske mreže na području Općine. 

Goran Jelinić: Pojašnjava da je servisiranje i održavanje hidrantske mreže u obvezi i nadležnosti 

Vodovoda. Zatražiti će se  od Vodovoda službeno očitovanje o  održavanju hidrantske mreže. 

Marko Čorak: Postavlja upit je li obavljen kontakt sa g. Tolićem vezano za neradnu nedjelju. 

Zlatko Prskalo: Izvješćuje da je osobno razgovarao sa vlasnikom koji nije pokazao volju, to jest, 

izričito je rekao da trenutno nije zainteresiran. 

            

          Kako pitanja i prijedloga više nije bilo, Predsjedavajući je zaključio rad sjednice u 22,25 sati. 

 

 

Zapisničar:                                                                     Predsjednik Općinskog vijeća 

 

Reza Marceković                                                          Zlatko Prskalo, bacc.admin.publ. 


